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ШАНОВНИЙ ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧУ! 

 Асоціація «Національна дорожня асоціація якості» створена з метою сприяння 
формуванню в Україні потужної конкурентоспроможної галузі промисловості по 
видобуванню піщано-гранітної сировини, її переробці та виробництві кінцевих продуктів, 
а також створення  механізму практичного впливу на розвиток дорожньої галузі в Україні 
та контролю якості дорожнього будівництва. 

Під час здійснення своєї діяльності Асоціації стало відомо про порушення вимог 
чинного законодавства України під час будівництва доріг на території нашої Держави. 

Так, в Україні реалізується масштабний проект Президента України Володимира 
Зеленського "Велике Будівництво". Група встановлених і невстановлених осіб здійснюють 
системну діяльність, яка має ознаки злочинної. Користуючись виділенням мільярдів 
гривень з бюджету і прикриваючись цілями та прізвищами вищого керівництва держави, 
організовано схеми привласнення бюджетних коштів/завдання державному бюджету 
збитків в особливо великих розмірах по чотирьох напрямках, які супроводжуються 
завданням шкоди довкіллю і загрожують життю громадян: 

1. Заміна якісних матеріалів дешевими неякісними; 
2. Використання токсичних шлаків всупереч ДСТУ, зі шкодою екології і здоров'ю 
громадян; 

3. Порушення технології будівництва доріг; 
4. Масове незаконне видобування корисних копалин, які використовуються для 
влаштування доріг. 

Щодо заміни якісних матеріалів дешевими неякісними, то це "вбиває" дороги, 
скорочуючи термін експлуатації; призводить до розкрадання бюджетних коштів в 
особливо великих розмірах; провокує нецільове використання коштів. 

Втручання правоохоронних органів вимагають випадки коли: 
• замовники і виконавці робіт ігнорують запити ЗМІ і навіть народних 
депутатів, не надають вичерпної інформації про заміну якісних матеріалів на 
неякісні;  

• відповідаючи на запити ЗМІ, керівництво Укравтодору відкрито заявляє, що 
не володіє інформацією про те, з яких саме матеріалів і в яких обсягах 
будуються дороги в Україні; 
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Залишені поза увагою правоохоронних органів висвітлені в ЗМІ випадки 
заміни матеріалів на неякісні: 
- https://nashigroshi.org/2020/09/03/derzhdorndi-dozvolyv-onuru-zaminyty-shchebin-

bez-ekspertyzy-zmi/ 
- https://nashigroshi.org/2020/08/25/onur-pry-remonti-mizhnarodnoi-trasy-nibyto-

khoche-vykorystaty-deshevyy-nepidkhodiashchyy-shchebin-zmi/ 
- https://mmr.net.ua/autoworld/news/132766 
- https://news.meta.ua/archive/01.10.20/cluster:72205520-Otvet-Ukravtodora-

podtverzhdaet-informatsiiu-Hubs-o-manipuliatsiiakh-so-shchebnem-na-
rekonstruktsii-mezhdunarodnoi-dorogi-M-03-dokumenty/ 

- https://hubs.ua/news/ukravtodor-postaviv-pid-sumniv-ta-doslidzhuye-yakist-
kvartsitiv-z-yakih-vzhe-rik-yak-buduyut-mizhnarodnu-dorogu-u-poltavs-kij-obl-
dokument-239128.html 

Що стосується використання токсичних шлаків всупереч ДСТУ, то це 
призводить до наступних негативних наслідків: забруднює ґрунтові води; загрожує 
життю і здоров'ю громадян; "вбиває" дороги; призводить до розкрадання бюджетних 
коштів в особливо великих розмірах; провокує нецільове використання коштів.  

Залишені поза увагою правоохоронних органів висвітлені в ЗМІ випадки 
використання токсичних шлаків та наукові висновки фахівців щодо впливу їх 
на екологію та здоров’я людей: 
- https://hubs.ua/economy/vidhodi-u-dorozhnyu-spravu-tse-nibi-z-lajna-zrobiti-shhos-

dobre-tse-fantaziya-lyudej-profesor-avtodorozhn-ogo-universitetu-
zhdanyuk-208142.html 

- https://hubs.ua/economy/ukravtodor-zasekretiv-proektnu-dokumentatsiyu-na-
eksperimental-nu-dilyanku-n-23-zi-shlakami-dokument-208205.html 

- https://hubs.ua/economy/v-ukravtodori-oberezhno-stavlyat-sya-do-shlakiv-u-
budivnitstvi-dorig-pitannya-yih-masovogo-vikoristannya-shhe-ne-
virishene-209725.html 

- https://dv-gazeta.info/dneprnews/na-dnepropetrovshhine-za-10-mlrd-
eksperimentalno-zakatayut-shlak-v-30-km-novoy-magistrali.html 

- https://antikor.com.ua/articles/417811-
kiselj_na_shlakah_kto_podvel_zelenskogo_i_ego_testja_pod_kriminal 

- https://nashigroshi.org/2021/07/21/dva-kartelisty-rozihraiut-mizh-soboiu-naybil-
shyy-pidriad-ukravtodoru-ts-oho-roku-7-mlrd-na-dorohu-do-kryvoho-rohu-
statystyka/ 

- http://nashigroshi.org/2020/11/19/avtomahistral-pivden-za-pivroku-vidmyla-
shchonaymenshe-340-mil-yoniv-lyshe-cherez-odnu-z-prokladok/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=LYqj9PdczFk 
- https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2021/05/White_Paper_Slag-

_in_road_construction.pdf(Сторінка 22) 

Щодо недотримання технології будівництва доріг, що спричиняє розкрадання 
бюджетних коштів в особливо великих розмірах. 

Втручання правоохоронних органів вимагають випадки коли: 
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• порушення технології будівництва доріг подекуди перетворює ділянки доріг 
на "дороги смерті", створює пряму загрозу життю і здоров'ю громадян; 

• обсяг зловживань і їх наслідки завдають збитків державі; 
• не усвідомлюючи відповідальності, відчуваючи безкарність і користуючись 
низьким рівнем технічних знань суспільства, зокрема ЗМІ і контролюючих 
органів – порушники не бояться порушувати технології; 

Залишені поза увагою правоохоронних органів висвітлені в ЗМІ випадки 
недотримання технології будівництва доріг: 
- https://kyiv.comments.ua/ua/news/society/developments/2879-trasa-kiiv-odesa-

bilshe-nepridatna-dlya-ekspluatacii---ukravtodor.html 
- https://hubs.ua/economy/za-visnovkom-derzhuaditsluzhbi-onur-povinen-pereklasti-

chastinu-neyakisnoyi-dorogi-u-poltavs-kij-obl-povnij-dokument-auditu-239280.html 
- https://nashigroshi.org/2021/05/28/dasu-nedorakhuvalasia-4-sm-tovshchyny-na-

odniy-diliantsi-dorohy-vidremontovanoi-onurom/ 
- https://www.facebook.com/zhod.news/posts/206841668056668 
- https://www.facebook.com/zhod.news/posts/134700701937432 
- https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/posts/3357327051033855 
- https://www.facebook.com/odessavtodor/posts/2972341593030212 
- https://hubs.ua/authority/ukravtodor-zvinuvativ-doshh-u-tomu-shho-pid-chas-zlivi-

obvalivsya-velikij-shmatok-odes-koyi-trasi-m-05-dokument-239902.html 
- https://hubs.ua/economy/trasa-m-05-kiyiv-odesa-bil-she-ne-pridatna-do-

ekspluatatsiyi-ukravtodor-240882.html 
- https://novyny.live/odessa/ukravtodor-zaiavil-chto-trassa-odessa-kiev-neprigodna-

dlia-ekspluatatsii-7071.html 

Масове незаконне видобування корисних копалин, які використовуються для 
влаштування доріг призводить до збитків державного бюджету і бюджетів громад 
внаслідок несплати ренти за користування надрами та інших платежів в особливо великих 
розмірах. 

Втручання правоохоронних органів вимагають випадки коли: 
• незаконне видобування корисних копалин вже завдало і продовжує збитків 
місцевим громадам і державі в особливо великих розмірах; 

• незаконне видобування корисних копалин створює загрозу життю і здоров'ю 
як працівників компаній-порушників, так і інших громадян, оскільки 
відбувається незаконно, без затверджених проектів, без дотримання вимог 
охорони праці; 

Залишені поза увагою правоохоронних органів висвітлені в ЗМІ випадки 
незаконного видобування корисних копалин: 
- https://stopcor.org/na-poltavshhyni-dorogu-za-260-miljoniv-buduyut-z-neyakisnyh-

materialiv/ 
- https://zikua.tv/news/ludyna/

u_poltavskii_oblasti_nelehalnyi_vydobutok_hlyny_i_pisku_prykryvaietsia_budivnyts
tvom_dorih_977291 

- https://poltava.to/news/54421/ 
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- https://apostrophe.ua/news/politics/judiciary/2019-11-05/politseyskim-grozit-
tyuremnyiy-srok-stalo-izvestno-o-novom-povorote-v-dele-onura/179264 

- https://poltava.to/news/58232/ 
- https://zaxid.net/

vnaslidok_obvalu_u_pishhanomu_karyeri_zaginuv_vodiy_ekskavatora_n1515801 
- https://stopcor.org/tureczka-ekspansiya-vbye-ukrayinsku-czementnu-galuz-u-stolyczi-

obgovoryly-ryzyky-stvorennya-zvt/ 
- https://zaxid.net/

vnaslidok_obvalu_u_pishhanomu_karyeri_zaginuv_vodiy_ekskavatora_n1515801 
- https://nadra.info/2021/04/tragedies-in-quarries-sad-statistics-and-analysis-of-the-

situation-in-lviv-region/ 
- https://poltavske.tv/news/79445a26-d19d-4058-b6dc-6901294f05cb 

  
 Відомі випадки безкарності  за незаконне видобування корисних копалин: 

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській 
області здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження, відомості про 
яке 22 липня 2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№12017170330000352 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191,  ч. 2 ст. 240 КК України, за фактом порушення правил охорони надр 
під час здійснення розробки кар’єру поблизу с. Коломійцеве Озеро Хорольського району 
Полтавської області, а також за фактом розкрадання державних коштів в особливо великих 
розмірах при виконанні робіт Представництвом турецької компанії «Онур Тааххут 
Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» (далі Представництво 
«Онур») під час реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський». 

В ході досудового розслідування встановлено, що злочинна схема полягала в 
наступному:  

представництвом «Онур» здійснено закупівлю ґрунту підсипочного від ТОВ «Захід-
Інвест Груп». У свою чергу ТОВ «Захід-Інвест Груп» відображає у бухгалтерському та 
податковому обліку операції з придбання товарів (ґрунту), робіт та послуг від ряду СГД, 
які, як встановлено під час розслідування, являються фіктивними, але фактично 
видобуваючи такий підсипочний грунт самостійно з використанням спеціальної техніки – 
екскаваторів та бульдозерів, що перебувають у власності Представництва «Онур» у 
самовільному кар’єрі, розташованому поблизу с. Коломійцеве Озеро Хорольського району 
на земельній ділянці Державного підприємства «Шовкрадгосп «Хорольський» (м. Хорол, 
Полтавської області). 

В подальшому, видобутий у незаконний спосіб з даного кар’єру грунт 
автомобільним транспортом, який перебуває у власності Представництва «Онур» 
перевозиться до об’єктів будівництва автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», де 
використовується при виконанні її реконструкції.  

Відповідно до проведених висновків судових експертиз, внаслідок самовільного 
користування надрами, державі завдано збитків в сумі  243 мільйони 495 тисяч 503  
гривні.  

На підставі зібраних матеріалів кримінального провадження, слідчими слідчого 
управління ГУНП в Полтавській області, з метою припинення злочинної схеми, 07.11.2018 
в порядку ст. 208 КПК України, було затримано та повідомлено про підозру Котову Д.Є. 
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НАЦІОНАЛЬНА ДОРОЖНЯ АСОЦІАЦІЯ ЯКОСТІ

(директора ТОВ «Захід - Інвест Груп») та Шевчузі В.М. (в.о. директора державного 
підприємства – державний шовкорадгосп «Хорольський»).  

Однак: 
- працівники прокуратури Полтавської області, з незрозумілих підстав,  12.07.2019 
скасували повідомлення про підозру Котову Д.Є. та Шевчузі В.М. в даному 
кримінальному провадженні, внаслідок чого останні уникнули кримінальної 
відповідальності та відшкодування збитку державі на суму понад  243 
мільйони гривень;    

- слідчим ГУ Національної поліції в Полтавській області, які здійснювали досудове 
розслідування даного кримінального провадження, працівниками ДБР під 
керівництвом Генеральної прокуратури України, було повідомлено про підозру за 
нібито незаконні дії, щодо фігурантів даної справи; 
Як наслідок, маємо кримінальне провадження за фактом заподіяння державі збитків 

на суму понад 243 млн. грн., які на даний час не відшкодовані, та особи, які причетні до 
цього, уникнули кримінальної відповідальності.  

Дана злочинна схема діє і наданий час, лише змінюються земельні ділянки, на яких 
створюють незаконні кар’єри, з яких видобувають корисні копалини на сотні млн. грн., 
при цьому не сплачуючи до бюджеті ніяких коштів.  
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Вказані події набрали суспільного резонансу та постійно висвітлювались  у різних 
засобах масової інформації, зокрема: 
- https://poltava.to/news/48880/ 

- https://24tv.ua/ru/
kak_inostrancy_beznakazanno_grabjat_ukrainskuju_zemlju_i_zarabatyvajut_na_jetom_milli
ony_n1080117 

- https://central-ua.tv/news/38276/ 

- http://horol.at.ua/news/glinjanij_dakh/2015-08-08-389 

- https://antikor.com.ua/articles/55752-
poltavsjki_beh_streljuk_i_golovko_kradutj_korisni_kopalini._derhavni_zbitki_-
_sotni_miljjoniv_griven 

- https://poltava.to/news/51975/ 

- https://apostrophe.ua/news/business/2019-07-26/delo-o-razvorovyivanii-glinyi-na-
horolschine-sledovateli-stali-podozrevaemyimi/170044 

- https://poltava.to/news/52027/ 

- https://poltava.to/news/52084/ 

- http://bastion.tv/news/dbr-represivnij-instrument-sho-sluzhit-uniknennyu-kriminalnoyi-
vidpovidalnosti-spravzhnimi-zlochincyami/ 

- http://bastion.tv/news/nazhivayutsya-onur-dbr-prokurori-ta-suddi-rozplachuvatimutsya-
nashi-vnuki-ta-pravnuki/ 

- http://bastion.tv/news/dbr-prodovzhuye-krishuvati-nezakonnij-vidobutok-kopalin-u-
slidchogo-sho-zajmavsya-spravoyu-onuru-proveli-obshuk-video/ 

- http://bastion.tv/news/yak-dbr-i-prokuratura-zahishayut-onur-i-chinyat-tisk-na-
pravoohoronciv-detali-spravi/ 

- http://bastion.tv/news/oslipla-cherez-svavillya-poltavskogo-apelyacijnogo-sudu-femida-abo-
yak-zarobiti-200-tisyach-dolariv-ssha-za-dekilka-godin/ 

- http://bastion.tv/news/korupciyu-v-ukrayini-ne-mozhna-poboroti-yiyi-treba-ocholiti-gaslo-
cariv-poltavskogo-dbr-svitlani-savchenko-ta-oleksiya-novikova/ 

- http://bastion.tv/news/prokuror-denis-kovin-hoche-znishiti-te-sho-zalishilosya-vid-
nezalezhnogo-sudochinstva/ 

- http://poltavske.tv/events/15828 
- http://poltavske.tv/events/15843 
- http://poltavske.tv/events/15986 
- http://poltavske.tv/events/16615 
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- https://zmist.pl.ua/news/poltavska-suddya-povidomila-pro-tisk-z-boku-zastupnika-
genprokurora-u-spravi-onura 

- http://bastion.tv/news/sprava-onuru-poltavski-slidchi-podali-do-vishoyi-radi-pravosuddya-
skargu-na-harkivskogo-suddyu/ 

- http://www.vru.gov.ua/content/file/4805-0-6-19_.pdf 
- https://zib.com.ua/ua/139352-

genprokuror_iniciyuvav_disciplinarnu_spravu_schodo_suddi_u_s.html 

Окрім вище вказаного кримінального провадження, слідчими слідчого управління 
Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводилось  досудове 
розслідування по ряду інших кримінальних проваджень, а саме:  

1. Кримінальне провадження № 12018170120000254, внесеному до ЄРДР 31.08.2018 по 
факту розкрадання корисних копалин місцевого значення (піску) за місцем 
розташування незаконного кар’єру в с. Бірки Великобагачанського району Полтавської 
області в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, 
передбачених  ч.5 ст.191 та ч. 2 ст. 240 КК України, під час проведення досудового 
розслідування по якому встановлено, що в наслідок самовільного користування 
надрами, державі завдано збитків в сумі 125 596 923 грн.; 
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2. Кримінальне провадження № 12018170000000507  від 25.10.2018 по факту розкрадання 
корисних копалин місцевого значення (піску) за місцем розташування незаконного 
кар’єру за межами с. Марківка Кобеляцького району Полтавської області в особливо 
великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 
та ч. 2 ст. 240 КК України, під час проведення досудового розслідування по якому 
встановлено, що в наслідок самовільного користування надрами, державі завдано 
збитків в сумі 15 967 016 грн.  
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3. Кримінальне провадження № 12018170000000506  від 25.10.2018 по факту розкрадання 
корисних копалин місцевого значення (піску) за місцем розташування незаконного 
кар’єру за межами с. Шапки Бутенківської ОТГ Кобеляцького району Полтавської 
області в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, 
передбачених ч.2 ст.364 та ч. 2 ст. 240 КК України, під час проведення досудового 
розслідування по якому встановлено, що в наслідок самовільного користування 
надрами, державі завдано збитків в сумі 13 771 585 грн.  

 І це далеко не всі кримінальні провадження, щодо видобутку корисних копалин на 
території Полтавської області з незаконно діючих кар’єрів. 

Відповідно до матеріалів даних кримінальних проваджень, встановлено, що 
незаконно видобуті корисні копалини використовуються для будівництва автодороги М-03 
«Київ-Харків-Довжанський» та автодороги М-22 «Полтава-Олександрія» різними 
підрядними організаціями.  

Також, паралельно з вище вказаними подіями слідчими Другого слідчого відділу 
слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, 
розташованого у м. Полтаві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному 
провадженні №62018170000000002 від 05.12.2018 за ч. 1 ст. 371 та ч. 1 ст. 366 КК України, 
а саме: завідомо незаконне затримання та внесення до офіційних документів завідомо 
неправдивих відомостей, за фактом нібито незаконного затримання підозрюваного Котова 
Д.Є. в порядку ст. 208 КПК України та внесення недостовірних даних до протоколу 
затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину на підставі              ст. 208 КПК 
України. Дане кримінальне провадження було розпочато за проханням організаторів 
злочинної схеми по видобутку корисних копалин на території Полтавської області, з 
метою перешкодити слідчим Нацполіції проводити якісне досудове розслідування та 
уникнення фігурантами кримінальної відповідальності.   

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження 
слідчі Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління 
Державного бюро розслідувань розташованого у м. Полтаві, неодноразово зверталися із 
клопотання про тимчасовий доступ до слідчих суддів Октябрського  районного суду м. 
Полтави, з метою вилучення оригіналів матеріалів кримінального провадження за 
№12017170330000352 від 22 липня 2017 року та перешкодити проведення повного, 
всебічного та об’єктивного досудового розслідування, що підтверджується ухвалами 
слідчих судді Октябрського  районного суду м. Полтави від 04.01.2019 (справа 
№554/37/19, провадження №1кс/554/381/2019); від 15.01.2019 (справа №554/37/19, 
провадження №1кс/554/1076/2019), та 06.06.2019 (справа №554/37/19, провадження №1кс/
554/8222/2019) також 30.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського 
районного суду м. Полтави було проведено обшук в службових кабінетах СУ ГУНП в 
Полтавській області з метою відшукання та вилучення оригіналів документів 
кримінального провадження за №12017170330000352 від 22 липня 2017 року. 

Далі, 23.07.2019 після виходу з відпустки, слідчі Шульга О.М. та Лагута О.О. 
прибувши до канцелярії СУ ГУНП в Полтавській області, від працівника канцелярії 
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отримали супровідний лист від 25.06.2019 на своє ім’я, підписаний слідчим другого 
слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро 
розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Білоусовим А.Ю. До супровідного листа 
було додано повідомлення про підозру у кримінальному провадженні 
№ 62018170000000002  датоване 25.06.2019 та пам’ятка про процесуальні права та 
обов’язки підозрюваного. Повідомлення про підозру підписане указаним вище слідчим 
ДБР, за погодженням прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ковіним Д.О. 

Відповідно до Ухвал слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 
06.08.2019 визнано протиправними дії та бездіяльність слідчого Другого слідчого 
відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, 
розташованого у м. Полтаві, у кримінальному провадженні №62018170000000002 від 
05.12.2018, що полягає у неналежному врученні повідомлення про підозру Шульзі О.М. та 
Лагуті О.О., а саме направленні 26.06.2019 року через працівника канцелярії СУ ГУНП в 
Полтавській області повідомлення про підозру Шульзі О.М. та Лагуті О.О., неврученні 
вказаного повідомлення особисто Шульзі О.М. та Лагуті О.О. в день складання або в день 
його виходу на роботу, нероз’яснення його суті та прав підозрюваного.   

Працівники Територіального управління Державного бюро розслідувань, 
розташованого у місті Полтаві на досягнутому не зупинилися, а продовжили незаконне 
переслідування слідчих поліції, з метою перешкоди виконання ними своїх службових 
обов’язків та проведення якісного досудового розслідування по провадженню, де державі 
заподіяні збитки в розмірі понад 243 млн.грн.  

Враховуючи викладене, Асоціація «Національна дорожня асоціація якості» 
прохає Вас перевірити викладені у зверненні  факти, надати їм правову оцінку та 
вжити заходи в межах своєї компетенції щодо притягнення винних осіб до 
відповідальності та відшкодування завданих державі збитків. 

З повагою,  

Виконавчий директор  Асоціації 
«Національна дорожня асоціація якості»                  Ігор Жданюк 
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	представництвом «Онур» здійснено закупівлю ґрунту підсипочного від ТОВ «Захід-Інвест Груп». У свою чергу ТОВ «Захід-Інвест Груп» відображає у бухгалтерському та податковому обліку операції з придбання товарів (ґрунту), робіт та послуг від ряду СГД, які, як встановлено під час розслідування, являються фіктивними, але фактично видобуваючи такий підсипочний грунт самостійно з використанням спеціальної техніки – екскаваторів та бульдозерів, що перебувають у власності Представництва «Онур» у самовільному кар’єрі, розташованому поблизу с. Коломійцеве Озеро Хорольського району на земельній ділянці Державного підприємства «Шовкрадгосп «Хорольський» (м. Хорол, Полтавської області).
	В подальшому, видобутий у незаконний спосіб з даного кар’єру грунт автомобільним транспортом, який перебуває у власності Представництва «Онур» перевозиться до об’єктів будівництва автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», де використовується при виконанні її реконструкції.

